
 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIÊ DE PROPOSIÇÕES 

“Estudos e pesquisas a serviço da sociedade” 

 

Ensino, Pesquisa e Conhecimento 

Democracia, Desenvolvimento e Cidadania 

Planejamento, Governança e Cidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Henrique da Silva Baptista 

 

Curitiba, 2016. 
 

 



 

Manifesto pela pesquisa e trabalho com propósito 

 
1. Que todas as pessoas possam ser incentivadas a descobrir suas curiosidades e despertar seus 

potenciais como propósito de vida e trabalho em sociedade para construir a melhor realidade para si, 
para os outros e para o mundo; 
 

2. Que todas as formas institucionalizadas desde a família, a escola, a universidade, a empresa e o 
estado possam se reinventar para proporcionar ambientes mais favoráveis ao pleno 
desenvolvimento das pessoas de forma consciente e responsável em suas capacidades reflexivas, 
críticas e construtivas; 

 

3. Que estudantes, pesquisadores e profissionais possam ter as oportunidades, incentivos e coragem 
para experimentar a autonomia e liberdade de realizar seus sonhos com responsabilidade 
compartilhada e espírito coletivo; 

 

4. Que a pesquisa e o ensino possam tratar de temas pertinentes à atualidade e se esforçar em 
construir, produzir e disseminar o acesso ao conhecimento que contribua para resolver os desafios 
de bem comum na vida em sociedade; 

 

5. Que o sentido e formato das pesquisas possam utilizar múltiplas ferramentas e metodologias 
complementares que atendam o estilo único de aprendizagem e investigação de cada pesquisador; 

 

6. Que a produção científica seja ampliada para além dos formatos institucionais e formais, permitindo 
que diferentes grupos, coletivos e organizações fomentem a pesquisa e desenvolvimento na 
sociedade; 

 

7. Que a escolha e construção dos estilos de trabalho das pessoas seja baseado nos valores, paixões 
e talentos de cada profissional como novas maneiras de dar sentido e retorno para as suas carreiras 
em consonância com os anseios e necessidades da sociedade; 

 

8. Que o ritmo da vida, o balanço e equilíbrio entre as esferas pessoais, familiares, sociais e 
profissionais seja atendidos de maneira integral, contemplando todas as dimensões da razão, da 
emoção e intuição, do corpo, mente e alma; 

 

9. Que a flexibilidade e adaptação a cada estilo de vida com suas limitações de espaço, tempo e 
condição seja respeitada tendo como critérios fundamentais o bem-estar, satisfação e realização de 
todos os envolvidos; 

 

10. Que a oportunidade de pesquisa e trabalho a serviço da sociedade seja universalmente acessível a 
todas as pessoas que despertam seu senso de cuidado com a comunidade da vida; 

 

11. Que se formem cada vez mais comunidades descentralizadas e distribuídas que descobrem juntas 
novas formas de se criar e compartilhar sonhos, experiências e conhecimentos de interesse 
individual e coletivo; 

 

12. Que a pesquisa e trabalho possam transformar as curiosidades, perguntas, problemas e desafios 
mais relevantes para a vida em sociedade em descobertas, ideias, soluções e tecnologias que 
gerem mais felicidade e bem estar ao máximo possível de pessoas; 

 

13. Que a pesquisa e trabalho nunca atendam privilégios de poucos em detrimento de muitos, buscando 
sempre a coerência, integridade, ética e justiça em todas as atividades para que gerem os melhores 
resultados para todos. 

 


